
 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO E AVALIAÇÃO DA CAÇA E PRESERVAÇÃO DA 

FLORA E FAUNA DE ANGOLA 

 

 

 

 

Por: Elizangela Fernanda Van Damme Freire 

 

 

 

 

Orientadora 

Prof. William Rocha 

 

 

Rio de janeiro, 03 de agosto de 2010 

 

 



 

 
 
 

2

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE  

 

 

 

 

 

 

ESTUDO E AVALIAÇÃO DA CAÇA E PRESERVAÇÃO DA 

FLORA E FAUNA DE ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de monografia à Universidade Candi-

do Mendes como requisito parcial para obtenção do 

grau de especialista em Gestão Ambiental 

 Por: Elizangela Fernanda Van Damme Freire. 

 

 

  



 

 
 
 

3

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos parentes que sempre me apoia-

ram, em especial a minha filha pelos 

inúmeros sorrisos de coragem, aos a-

migos pelos momentos de descontra-

ção, obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

4

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a minha filha Zahara, ao meu pai 

Rui Ferreira, a minha mãe Marie Claire, 

aos meus irmãos Vanessa, Yannick, Nan-

di, aos amigos Andre, Jaciara, Ariete, Le-

onardo e Tânia etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

5

RESUMO 

 

Este trabalho aborda a realidade  em que se encontram  os Parques e 

Reservas Naturais em todo o território Angolano. 

Apresenta dados a nível quantitativos, qualitativos, de extensão devas-

tada  critica ou não e aquelas ainda intactas, e seus recursos destes parques e 

reservas em termos de extensão territorial. 

Aborda a fragilidade e a importância de se implementar um sistema de 

manejo sustentável  técnica, financeira e humana, desta fauna e flora . 

 Este estudo destaca quais programas estão em andamento e seus re-

sultados. 

Destaca quais instituições estão envolvidas no processo, sua adminis-

tração, e gestão dos mesmos. 

Fornece dados de espécies predadas de uma maneira geral. 

Em termos de áreas de conservação este estudo aborda o estado atual 

destes. 

O trabalho destaca a necessidade de se elaborar a Lei Nacional de Flo-

restas, Fauna Selvagem e Áreas de conservação, os instrumentos concernen-

tes a sua formulação e, conseqüentemente a urgência de uma nova Legislação  

Ambiental. 

Aborda medidas de proteção urgente a curto e médio prazo. 
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METODOLOGIA 

 

Este projeto foi desenvolvido através de coleta de material didático na 

biblioteca da Universidade Agostinho Neto em Luanda, em alguns momentos 

foi utilizada pesquisa de campo o que veio contribuir com o entendimento sobre 

a destruição do nosso meio ambiente. Na verdade o que mais inspirou e fez 

com que se desse a conhecer melhor a nossa Fauna e a nossa Flora foram os 

diálogos  e a observação. 

Foram extraídos alguns conteúdos provenientes do site do Ministério do 

Meio Ambiente e Urbanismo.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

7

 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO                                       08 

 

CAPÍTULO I - Caracterização dos recursos florestais e faunísticos  10 

 

CAPÍTULO II  - Reforma institucional e coordenação setorial             22 

 

CAPÍTULO III - Situação atual dos recursos florestal e faunístico  25 

 

CAPÍTULO IV - Ações em curso                                                                 35 

 

CAPÍTULO V - Situação desejável para o sector Florestal e Faunístico   37 

 

CONCLUSÃO                                      47 

 

ANEXOS                                                    51 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA                                    52 

 

ÍNDICE                                       56 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO                                     57 

 

  

 

 

 



 

 
 
 

8

 

INTRODUÇÃO 

 

Angola possui uma das maiores biodiversidades do mundo cujo poten-

cial pode a médio e longo prazo ajudar a desenvolver a economia, reduzir a 

pobreza e garantir a segurança alimentar. Entretanto, o que é decisivo para o 

país não é tanto a existência de abundantes recursos naturais, mas tão-

somente a forma como estes se refletem no bem-estar das populações; neste 

sentido nas circunstâncias atuais e face a sua degradação progressiva os de-

safios são enormes.  

 

A nação angolana compreende que agregado ao privilégio de ser 

detentora de parte substancial da maior riqueza da humanidade, corresponde 

igual responsabilidade de empregar o melhor dos seus esforços na tarefa 

gigantesca de utilizá-la de forma racional e conservá-la para benefício das 

gerações vindouras. 

 

Os recursos florestais e faunisticos, são nas condições de Angola, 

essenciais para a segurança alimentar sob duas vertentes, em especial no que 

respeita ao acesso de grupos de rendimentos mais baixos aos recursos para 

consumo de subsistência e como fonte de geração de rendimentos desses 

grupos sociais através da sua participação nas actividades económicas na 

economia de mercado informal. 

 

 A gestão sustentável das florestas e da fauna selvagem exige a sua 

abordagem integrada, em especial do ponto de vista das relações entre estes e 

o homem e em consequência a cooperação e a solidariedade institucionais 

devem ser um facto inequívoco. 

  

Tal facto é atestado na Lei Constitucional, nomeadamente o 

preceituado nos Artigos 12º, número 2, e 24º, número 2, sobre a defesa e 

conservação dos recursos naturais, orientando a sua exploração e 
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aproveitamento em benefício de toda a comunidade, e sobre a adopção de 

medidas de Estado necessárias à protecção do ambiente e das espécies da 

flora e da fauna nacionais e a manutenção do equilíbrio ecológico 

respectivamente. Entretanto, fruto do passado recente, alguns equívocos foram 

cometidos e continuam a sê-lo infelizmente, comprometendo seriamente a 

sobrevivência destes importantes recursos. 

 

Neste momento em que o Governo desenvolve esforços gigantescos 

visando a estabilidade económica e social, com vista o desenvolvimento 

sustentável do País, e o bem-estar das populações, a reversão do quadro de 

degradação ambiental deverá constituir uma das prioridades. 

 

Tal como recomendou a Cimeira do Rio (1992) e ratificado na Cimeira 

Mundial Sobre o Desenvolvimento Sustentável, Joanesburgo (2002), não pode 

haver desenvolvimento sustentável sem a observância dos princípios 

fundamentais da preservação ambiental. 

 

Os princípios da prudência, responsabilização e do poluidor pagador, 

deverão nortear a acção de todo os actores face a degradação ambiental, 

decorrente da grande pressão sobretudo antrópica que hoje sofrem os recursos 

da fauna e da flora.  

 

A aplicação de tais princípios não decorre apenas da prudência 

ecológica, mas sobretudo um honrar de compromissos assumidos perante os 

cidadãos em atender os seus legítimos direitos de acesso, uso e usufruto dos 

recursos naturais e a comunidade internacional consagrados nas Convenções, 

Tratados, Protocolos e outras iniciativas internacionais e regionais de que 

Angola é parte. 
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CAPÍTULO I 

 

Caracterização dos Recursos Naturais e Faunísticos 

 

 O país é detentor de um património florestal e faunístico rico e 

variado, quase único na região, tanto em termos quantitativos como 

qualitativos, que a ser explorado de forma sustentável pode contribuir para o 

seu desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental. 

 

Este património é caracterizado segundo a localização, tipo de recurso, 

quantidade e qualidade e disponibilidade do mesmo. 

 

1.1  Recursos Florestais 

1.1.1. Florestas Naturais 

 

O País apresenta uma extensão florestal de aproximadamente 53 

milhões de hectares, o que corresponde a 43,3% da sua superfície territorial. 

Mais de 2% da floresta densa húmida de alta produtividade estão localizadas 

nas províncias de Cabinda, Zaire, Uige, Bengo e Kuanza Norte.  

  

As formações de floresta aberta ou miombo, mosaico de floresta seca e 

savanas de média produtividade e alto valor social, ocupam mais de 80% da 

superfície florestal, onde o manejo natural é uma necessidade urgente e 

imperativa. 

 

As restantes formações florestais são de baixa produtividadeestando 

constituídas, entre outras, por prados, formações herbáceas das superfícies 

inundáveis, estepes das faixas subdesértica e desértica, formações herbosas 

do deserto e mangais. 
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Os mangais são formações vegetais localizadas nos estuários dos 

grandes rios e em áreas bem localizadas nos rios Chiloango (Cabinda), Zaire e 

M’bridge (Zaire), Dande (Bengo), incluindo o mangal adjacente ao rio Kuanza 

(Bengo e Luanda), ocupando uma superfície estimada em 1.250 km2. Estes 

ecossistemas de transição constituem um importante reservatório da 

biodiversidade marinha, por serem o santuário preferencial para desova, 

reprodução e alimentação de milhares de espécies marinhas, incluindo aves 

terrestres.  

 

Devido a sua composição heterogénea e diversificada esses 

ecossistemas naturais são sobremaneira ricos em recursos genéticos de 

espécies vegetais e animais, na sua grande maioria ainda pouco estudados, 

quanto as suas funções bioecológicas e seus potenciais económicos. 

 

Os recursos florestais têm sido considerados como capital natural 

disponível que, com baixos níveis de investimentos, poderão gerar benefícios 

económicos, sociais e ambientais para o Estado e a sociedade, através da sua 

exploração e utilização sustentáveis.  

 

1.1.2. Plantações Florestais 

 

Angola possuía plantações florestais de espécies exóticas, tais como 

Eucaliptos sp., Pinus sp. e Cupressus lusitânica, numa área aproximada de 

148.000 hectares, com um potencial em pé estimado em aproximadamente 

17.450.000 m3, à média de 130 m3/hectare, o que permitiria teoricamente um 

corte anual de 850.000 m3, depois de restauradas. 

 

Do ponto de vista silvicultural, o país já havia atingido um estágio 

bastante significativo em termos de florestas plantadas, o que de certa forma 

facilitou o desenvolvimento desta actividade. Como consequência do período 

de instabilidade que o país viveu, estas plantações deixaram de ser exploradas 

e/ou cumprir o seu papel em conformidade com os seus objectivos, registando-
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se, em alguns casos, operações de desbaste e queimadaspraticadas pelas 

populações circunvizinhas e agentes furtivos. 

 

1.1.3. Produtos Florestais não Lenhosos 

 

As diferentes formações florestais conferem ao país uma diversidade 

biológica que representa um enorme potencial para a produção de bens 

diferentes dos habitualmente conhecidos, também designados por produtos 

florestais não lenhosos, e que ocupam um lugar de destaque na vida 

económica e social das populações, fundamentalmente rurais.  

 

Os recursos florestais não madeireiros não recebem até hoje, a 

atenção que merecem, não obstante o facto de certos produtos florestais ditos 

“secundários” ocuparem posições de destaque entre os produtos florestais 

angolanos de exportação (plantas medicinais, ornamentais, alimentícios, etc.). 

Entretanto, apesar da importância destes recursos para a economia nacional, 

os mesmos não são devidamente valorizados e geralmente a sua exploração 

em todo território nacional é feita informalmente. 

 

Produtos como o mel, os cogumelos comestíveis e medicinais, frutos 

silvestres, insectos, forragem para o gado, plantas e raízes medicinais, peixe 

das águas interiores, capim e fibras para a construção e cobertura das casas e 

matéria-prima para a confecção de artigos e peças de artesanato, resinas, 

taninos, látex, casca, entre outros têm uma contribuição significativa e 

diversificada de grande valor para a segurança alimentar.  

 

Como consequência desta exploração informal e sem manejo, 

desconhece-se ao certo o grau de degradação destes recursos quanto a 

exploração sustentável e a sua contribuição a economia nacional. 
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1.1.4. Reservas Florestais  

 

Tendo em conta que o avanço dos Caminhos-de-ferro, as derrubas dos 

arvoredos, as queimadas descontroladas e fabrico de carvão, provocariam 

perturbações ecológicas, que se traduziriam em desastres para a produção 

agrícola e até para a própria produção florestal. 

 

De forma a proteger o equilibro ecológico e a garantir um forte 

revestimento florestal que assegure um bom aproveitamento dos solos, corrigir 

o regime hidrográfico, equilíbrio do clima, principalmente no que respeita à 

pluviosidade, protecção dos arvoredos espontâneos que constituem a  principal 

riqueza das referidas áreas, foram estabelecidas no País 18 reservas florestais, 

com uma área total de 2.669.700 hectares, nomeadamente:  

 

Cacongo 65.000 ha (Cabinda), Béu 140.000 ha e Quibinda 10.000 ha 

(Uíge), Quibaxe-Piri 20.000 ha (Bengo), Samba Lucala 48.000 ha, Golungo 

55.000 ha e Calucala 80.000 ha (Kuanza Norte), Quiçama 910.000 ha (Bengo), 

Cubal e Catumbela 60.000 ha, Cubal da Ganda 9.700 ha e Chongoroi 65.000 

ha (Benguela), Umpulo 450.000 ha (Bié), Cassai 190.000 ha , Luena 180.000 

ha, Lucusse 245.000 ha, Lóvua 135.000 ha, Luizavo 40.000 ha e Macondo 

75.000 ha (Moxico). 

 

Estas reservas, também foram criadas como reservas estratégicas 

para futuras extracções de matéria-prima.  

 

Devido ao período de instabilidade militar que o país viveu, estas 

estiveram votadas ao abandono durante mais de três décadas, pelo que urge 

um levantamento actualizado sobre o seu estado de conservação. 
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1.1.5. Energia de Biomassa 

 

A lenha e seus derivados têm uma expressiva participação como fonte 

energética em Angola. A questão da produção de lenha, tanto para consumo 

energético directo quanto para produção de carvão vegetal, deve ser alvo de 

programas específicos em razão da importância que este insumo representa 

para diversos sectores. 

 

A produção de biomassa como alternativa energética, torna-se também 

estratégica para o país e pode ser feita de maneira racional, aproveitando-se o 

potencial em termos de solo e clima. Ao contrário, a continuidade do processo 

de exploração florestal com finalidades energéticas e de fabrico de carvão, de 

forma empírica e predatória, pode levar a uma rápida exaustão dos recursos 

florestais, com consequências danosas tanto do ponto de vista económico 

quanto ambiental. 

   

A exploração e comercialização do carvão e lenha são feitas 

inteiramente por agentes privados. O processo de produção e extracção é pelo 

método tradicional/artesanal, envolvendo um número considerável de mulheres 

que estão presentes em toda a cadeia de valores (desde o produtor até ao 

consumidor final) o que influencia bastante nos rendimentos e na qualidade do 

produto. Estima-se que utilizando o método artesanal o rendimento varia entre 

10 a 15% equivalente é 50 a 75 kg de carvão/estere, enquanto que o método 

industrial o rendimento é de 30 a 33% equivalente a 150 – 165 kg de 

carvão/estere. Daí a importância da introdução e utilização de outras técnicas 

de produção de energia a partir da biomassa. 

 

A percentagem de produtores que operam sob licença é muito baixa, e 

praticamente nenhum deles explora as florestas sob um plano de manejo 

sustentável. Esta produção é incentivada por encontrarem um grande mercado 

favorável e onde são comercializados durante todo o ano e os preços 

conhecem uma alta na época chuvosa. 
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 Este consumo ocorre principalmente nas imediações dos grandes 

centros urbanos. Luanda é o maior centro consumidor de carvão produzido, 

sobretudo, nas Províncias do Bengo, Benguela, Kwanza-Sul e Kwanza-Norte, 

onde os elevados níveis de extracção do material lenhoso têm implicações no 

ambiente, resultando na desflorestação, em anéis de desmatamento em torno 

das grandes cidades e consequentemente a perda da biodiversidade nas 

florestas naturais.  

 

As zonas áridas e semi-áridas do litoral e do sul do País, apesar de não 

serem muito representativas do ponto de vista da cobertura florestal também 

constituem importantes centros de produção e consumo de lenha e carvão, 

factor que concorre para a destruição dos frágeis ecossistemas florestais 

existentes, acelerando assim o processo de desertificação nestas zonas. 

 

Outros factores que aceleram que aceleram a degradação das florestas 

são as técnicas de conversão de lenha em carvão bastante rudimentares e de 

baixo rendimento, o que provoca um mau aproveitamento do material lenhoso 

e elevação do custo final do produto. Esta realidade conduz a uma pressão 

sobre os recursos florestais que incide sobre um número reduzido de espécies, 

aparentemente com maior poder calorífico e cujo produto final tem maior 

aceitação no mercado. 

 

1.1.6. Programa Nacional de Repovoamento Florestal 

 

A partir de 1993, foram estabelecidos vários polígonos florestais 

principalmente nas províncias do litoral e algumas do interior, em áreas 

consideradas críticas do ponto de vista da fragilidade dos seus ecossistemas e 

onde a concentração populacional e a pressão sobre os recursos florestais 

foram mais notórios devido ao movimento migratório das populações das zonas 

rurais versus cidades, correspondente a uma superfície total de mais de 700 ha 

plantados. 
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Estas experiências não conheceram o progresso desejado, por falta da 

sustentabilidade técnica, financeira e humana. O Programa está virtualmente 

paralisado devido aos factores antes citados, limitando-se a trabalhos 

silviculturais de manutenção das plantações existentes. As taxas anuais de 

repovoamento florestal são muito baixas ou mesmo insignificantes, prevendo-

se reflorestar 50.000 ha até ao ano de 2015, com uma média de 5.000 ha/ano. 

 

Destaca-se aqui o Projecto de Combate à Desertificação do Tômbwa, 

Província do Namibe, que consiste na implantação de uma floresta de 

protecção à base de Casuarina equisetifolia, Prosopis juliflora e Acacia 

cyanophyla, numa superfície de 600 metros de largura e 8,5 km de 

comprimento para estabilização e colonização das dunas amovíveis do deserto 

do Kalahari cuja progressão ameaça a cada dia que passa o soterramento de 

importantes infra-estruturas industriais e habitacionais da localidade, assim 

como o repovoamento massivo das margens do rio Curoca para a produção de 

material combustível (lenha e carvão) numa extensão de 600 hectares e a 

instalação de 50 km não lineares de cortina quebraventos para proteger as 

culturas e as margens do mesmo rio. 

 

Neste contexto, o reflorestamento é uma exigência inadiável, também, 

para atender requerimentos ecológicos vitais como a estabilização e 

recuperação de solos, possibilitando a conservação de nutrientes e dos 

mananciais de água entre outros. Não se pode esquecer, ainda, o papel 

fundamental das florestas no ciclo global do carbono. Através da 

agrosilvicultura e da agricultura de conservação, é possível a recuperação, 

melhoramento dos solos e aumento da produtividade agrícola, com 

consequente melhoria da qualidade de vida das populações rurais que passa a 

obter mais e melhores benefícios numa mesma unidade de terra.  
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1.1.7. Indústria Florestal 

 

A maior parte das unidades transformadoras de madeira era 

propriedade do Estado. Com o processo de redimensionamento empresarial, 

passaram para o sector privado. Das 104 serrações e unidades de 

transformação da madeira registadas até 1992, 27 estavam sob tutela do 

Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (MINADER) e as 

restantes de outros sectores estatais e privados. Actualmente, estão 

operacionais cerca de 20 unidades em todo o país, incluindo as recém 

instaladas. Não obstante a privatização das mesmas, os índices de produção 

continuam baixos, devido aos factores referidos acima.  

 

O potencial de produção sustentável de madeira tropical no país é 

estimado, conservadoramente, em cerca de 326.000 m3/ano não ultrapassando 

os 13% da produção nacional. É ponto assente que o elevado potencial 

representado pelos recursos florestais em Angola, em regime de 

sustentabilidade, permite a existência de um parque industrial de 

transformação primária e secundária da madeira para o abastecimento do 

mercado nacional, com excedentes para a exportação. 

 

 A indústria florestal em Angola é constituída fundamentalmente por 

unidades processadoras de madeira de pequena e média dimensão, 

designadas por serrações e carpintarias, cuja capacidade instalada é estimada 

em 500 – 600 m3/dia, ou seja, 100.000 – 150.000 m3/ano. Na sua maioria, 

estas unidades apresentam equipamento fabril e de movimentação em estado 

obsoleto. Na província de Cabinda, embora tenham sido instaladas novas e 

modernas unidades de transformação, e em Luanda, onde está concentrado o 

maior parque de serrações, a capacidade instalada não é devidamente 

explorada devido ao deficiente abastecimento de madeira em toro, o que 

provoca escassez de oferta e o encarecimento do produto final. 
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Hoje, o sector industrial florestal contribui apenas de forma marginal 

para a economia do país. A pequena indústria de base flo florestal, responde 

pela maioria das necessidades da população local mas produz de forma 

extremamente ineficaz e ineficiente, gerando produtos de baixa qualidade. Este 

cenário faz com que a procura por maiores quantidades de madeira e de 

produtos de maior uniformidade requeridos (por exemplo, pela indústria de 

construção civil) seja abastecida através de importações, não pela inexistência 

do recurso no país, mas simplesmente pela sua não disponibilidade no 

mercado. 

  

O acesso físico à floresta é problemático pela inexistência ou estado 

muito degradado das estradas e das vias de acesso. Apesar de ser um factor 

externo ao sector, constitui um impedimento básico para a exploração florestal 

no país e deve ser tomado em conta nas Estratégias de Desenvolvimento de 

médio e longo prazo. 

 

2.1.Recursos Faunísticos 

 

 Os estudos sobre a fauna selvagem, em Angola, são ainda escassos, 

apesar da necessidade e da urgência em efectuá-los, face ao dinamismo da 

ocupação do território nacional, expansão das actividades económicas e 

consequente prejuízo à integridade dos seus diferentes ecossistemas.  

Dos estudos, levantamentos e estimativas dos recursos realizados em 

vários ecossistemas angolanos, constatou-se uma grande diversidade de fauna 

selvagem que compreende cerca de 275 espécies de mamíferos, 78 espécies 

anfíbias, 227 espécies de répteis e 900 espécies de aves arroladas.  
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2.1.1. Alguns indicadores relativos aos produtos da caça. 

 

Tabela 1. Registo de animais abatidos durante a época venatória de 

2004.  

  

. 

Nome 

vulgar otal 

Províncias 

Nuce ou 

Sumbo 6 

Bengo, Benguela, 

Kuanza Norte 

Javali 

0 

Bengo 

Bambi 

castanho 

Kuanza Norte 

Cabras 

de leque 7 

Benguela 

Impalas 

vulgar 

Benguela 

Olongo 

ou cudo 

Benguela 

Pacaça Kuanza Norte 

Coelho  

9 

Benguela, Bengo e 

Kuanza Norte 

Total 

76 

 

Fonte “ Relatório IDF, 2004” 

 

A título de exemplo, o quadro acima, não reflecte a dimensão da caça 

informal ou de subsistência, bem como da caça ilegal que, em larga medida 

superam os números da caça autorizada formalmente. 

 

Relativamente à pesquisa realizada sobre os produtos de caça pode-se 

aferir que os mesmos são vendidos e comercializados livremente em todos os 
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mercados do país, como uma actividade lucrativa, com todas as consequências 

delas decorrente para a sobrevivência das espécies. Em Luanda os mercados 

onde podemos encontrar grandes quantidades de carne de caça são do 

Benfica, dos Cuanzas, Roque Santeiro e do Asa Branca.  

 

2.1.2. Áreas de Conservação 

 

As Unidades de Conservação existentes correspondem a 6,6% do 

território nacional, em número de 13 estabelecidas por diplomas legislativos 

próprios, ainda insuficientes para a protecção e conservação da diversidade da 

flora e fauna do país. Estas áreas integram 6 Parques Nacionais (Quiçama, 

9.960 km2 - Bengo, Cangandala, 630 km2 – Malange, Mupa, 6.600 km2 – 

Cunene, Bicuar, 7.900 km2 – Huíla, Cameia, 14.450 km2  – Moxico e Iona, 

15.150 km2 – Namibe) que representam cerca de 4%, 4 Reservas Parciais 

(Namibe, 4.450 km2 – Namibe, Mavinga, 5.950 km2 e Luiana, 8.400 km2 – 

Kuando Kubango, Búfalo, 400 km2 - Benguela) com cerca de 2,2%, 2 Reservas 

Naturais Integrais (Luando, 8.280 km2 – Malange e Bié e Ilhéu dos Pássaros, 2 

km2 – Luanda), 1 Parque Natural Regional (Chimalavera, 100 km2 – Benguela) 

que ocupam os 0,4% restantes, que proporcionam habitats para a ampla 

diversidade biológica e paisagens de rara beleza estética. Além destas áreas, 

foram criadas também 5 Coutadas públicas (Ambriz – Bengo, Longa Mavinga, 

Luiana, Mucusso e Luengué – Kuando Kubango) e 1 Privada que ocupam o 

equivalente a 7,51% da superfície total do Pais.  

 

O papel das áreas de conservação é no geral: 

 

(i) Conservar o património natural e cultural, e desta forma apoiar o 

desenvolvimento sustentável do País;  

 

(ii) Providenciar espaços geográficos onde a fauna e a flora possam 

reproduzir-se natural e livremente, longe dos interesses 

conflituosos da crescente população humana, garantindo assim o 
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equilíbrio com aquelas áreas do país destinadas à agricultura e à 

pecuária, e aquelas afectadas pela urbanização e desflorestação; 

 

(iii) Proteger e conservar amostras representativas dos biomas de 

reconhecida biodiversidade do País, ecossistemas frágeis, sítios 

e objectos de interesse cultural, histórico, arqueológico ou outro 

interesse científico; e  

 

(iv)      Servir à educação, ao eco-turismo e à recreação públicas. 

 

Entretanto, apesar do alcance da paz, e com excepção dos Parques 

Nacionais da Quiçama e do Iona, as restantes áreas de conservação 

continuam com deficiente controlo administrativo e de fiscalização, com as vias 

de acesso e infra-estruturas completamente destruídas, verificando-se a 

presença de minas no interior de algumas delas. Por um lado, elas não fazem 

parte da planificação económica das respectivas províncias, por outro lado, 

estão sujeitas a ocupação humana, a pecuária, a agricultura itinerante, a caça 

ilegal, a queimadas e carecem de meios, equipamentos e de recursos 

humanos. Infelizmente, estes factores têm progredido em proporções 

consideráveis, dando lugar a alterações profundas de muitas dessas áreas de 

conservação. 
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CAPÍTULO II 

 

REFORMA INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO SECTORIAL  

 

A responsabilidade da administração e gestão dos recursos florestais, 

faunísticos e Áreas de Conservação é exercida pelo Ministério da Agricultura e 

do Desenvolvimento Rural, através da Direcção Nacional da Agricultura, 

Pecuária e Florestas (DNAPF), do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), 

e pelo Ministério do Urbanismo e Ambiente, através da Direcção Nacional dos 

Recursos Naturais (DNRN). 

 

 Actualmente, o Sector Florestal, na vertente da flora e fauna fora das 

áreas de conservação, é tutelado pelo Ministério da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural, como órgão reitor das políticas de desenvolvimento 

agrário, florestal e pecuário no País, e depende directamente de duas 

instituições:  

(i) Direcção Nacional de Agricultura, Pecuária e Florestas (DNAPF), 

com funções de formulação de políticas e técnico-normativas e; 

 

(ii)       Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), com funções 

executivas e de administração dos recursos florestais e 

faunísticos. 

 

          As áreas de conservação, são tuteladas pelo Ministério do Urbanismo e 

Ambiente como órgão reitor das políticas de gestão ambiental e dos recursos 

naturais, e depende da Direcção Nacional dos Recursos Naturais (DNRN), com 

funções técnicas e normativas. 

 

     Relativamente à limitada capacidade institucional, ressalta-se aqui as 

insuficiências em matéria de recursos humanos, pois Angola tem falta de 

quadros florestais e de gestão da fauna selvagem e áreas de conservação a 

todos os níveis. 
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Pelo facto de não existirem no país instituições de formação nestes domínios 

aos níveis básico, médio e superior, constitui uma grande limitação para o 

desenvolvimento do sector. 

A legislação existente relativa à exploração e uso dos recursos florestais, 

faunísticos e das áreas de conservação é muito antiga e tem como base 

regulamentar diplomas do período colonial, datados na sua generalidade da 

década dos anos 50 tais como: Regulamento sobre a Protecção do Solo, Flora 

e Fauna (Decreto 40.040 de 20 de Janeiro de 1955), Regulamento Florestal 

(Decreto 44.531 de 21 de Agosto de 1962), Regulamento de Caça (Diploma 

Legislativo nº 2.873 de 11 de Dezembro de 1957, Regulamento dos Parques 

Nacionais (Portaria nº 10.375 de 15 de Outubro de 1958). Em consequência, 

não acompanhou os desenvolvimentos do direito nacional e internacional, em 

especial os relacionados com o progresso do conhecimento científico e técnico 

sobre a gestão sustentável e participativa dos recursos biológicos e 

ecossistemas. 

Está na fase conclusiva a elaboração da Política e da Lei Nacional de 

Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação. 

  

Este Documento de Política tem um horizonte de médio e longo prazo, cuja 

materialização será reflectida na legislação e programas específicos para as 

florestas, fauna selvagem e áreas de conservação que servirão de instrumento 

de trabalho para o sector, devendo conter o plano de acções específicas 

devidamente quantificadas, já em fase de elaboração. 

 

Para a formulação da Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas 

de Conservação, tomou-se em devida consideração a Constituição da 

República, a Lei de Bases do Ambiente, a Lei do Ordenamento do Território e 

do Urbanismo, a Lei de Terras, a Lei de Águas, a Lei de Bases do 

Desenvolvimento Agrário, a Estratégia e Plano de Acção Nacionais para a 

Biodiversidade, a Estratégia de Combate à Pobreza e outras políticas e 

instrumentos relevantes ao sector. 
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Neste contexto, uma vez definida a Política do Sector, torna-se necessário 

elaborar uma nova legislação florestal, faunística e das áreas de conservação 

que permita implementar tal política. Entretanto, alguns passos importantes 

foram e estão sendo dados na área legal relacionada com a gestão dos 

recursos naturais, tais como a aprovação da Lei de Bases do Ambiente (Lei 

5/98 de 19 de Junho), Lei de Terras (Lei 9/04 de 9 de Novembro), Lei dos 

Recursos Biológicos Aquáticos (Lei 6-A/04 de 8 de Outubro), Lei do 

Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei 3/04 de 25 de Junho), Decreto 

sobre a Avaliação de Impacte Ambiental, (Decreto 51/04 de 23 de Julho), Lei 

de Defesa do Consumidor (Lei 15/03 de 23 de Julho) entre outras. Assim, a 

presente Política de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação será 

um instrumento que visa a criação de um quadro legal e institucional, capaz de 

impulsionar e fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais, e 

consequentemente contribuir para redução da pobreza, para a segurança 

alimentar das populações mais vulneráveis e para o desenvolvimento rural 

integrado. 

 

Assim, no quadro do Projecto de Formulação Participativa da Política e 

Legislação sobre Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação, 

realizado pelos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e do 

Urbanismo e Ambiente teve início em Maio de 2005, o processo de consultas 

públicas que compreendeu cinco seminários regionais decorridos 

nomeadamente nas cidades de Cabinda, Benguela, Huíla, Moxico e Luanda, 

com o envolvimento das dezoito províncias do país, contou com a participação 

de representantes de diferentes instituições estatais e privadas, autoridades 

tradicionais, estudantes, académicos, políticos, ONGs e outros interessados. 

 

 No contexto internacional, o referido documento de Política traduzirá os 

compromissos assumidos pela República de Angola consagrados nas 

Convenções, Tratados, Protocolos e outras iniciativas internacionais e 

regionais.  



 

 
 
 

25

 

CAPÍTULO III 

 

SITUAÇÃO ACTUAL DOS RECURSOS FLORESTAIS E 

FAUNÍSTICOS 

 

Como já referido no ponto anterior, o estudo da flora, além de 

conservar a diversidade de espécies da flora natural, contribuir para a 

preservação das espécies endémicas, poderá permitir a utilização, em maior 

escala, de espécies naturais em projectos de reflorestamento, identificando 

aquelas de mais rápido crescimento e mais adaptáveis às diferentes condições 

ambientais das diversas regiões do país, assim como subsidiar a multiplicação 

de espécies ameaçadas de extinção. 

 

As regiões angolanas de maior densidade populacional apresentam 

uma cobertura florestal em elevado grau de degradação. O deficit de florestas 

nativas e plantadas afectam o ambiente e a economia nacional onde são 

comuns problemas como:  

• erosão de solos agricultáveis, assoreamento dos rios e 

consequente ocorrência de enchentes de alto poder destrutivo a 

cada estação chuvosa, deslizamento das encostas em centros 

densamente povoados, longas estiagens, deficits em matéria-

prima florestal, devastação dos mangais, etc. 

 

Os recursos da flora angolana, vêm sendo explorados na maioria das 

vezes, sem muita preocupação quanto aos critérios de conservação e bom 

maneio (maneira de utilização), uma vez que não foi dada a devida importância 

a realização do inventário florestal, como aquela capaz de gerar informações 

para a exploração desses recursos. Em consequência, as acções antrópicas, 

de modo geral, não levam em conta os aspectos conservacionistas. A 

destruição da cobertura vegetal natural tem afectado, também a qualidade de 

vida das populações mais pobres das zonas rurais que em consequência disto 
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vão perdendo raízes, caules, frutos e folhas que enriqueciam a sua dieta, fibras 

e outros materiais florestais utilizados no seu artesanato e a própria condição 

de manter a sua medicina caseira, seus costumes e cultura local. 

 

O processo predatório resultante da exploração dos recursos florestais 

e faunísticos têm diversas causas sendo as mais importantes a expansão da 

agropecuária (produção de alimentos), a construção de infra-estrutura 

(estradas, hidroeléctricas, expansão urbana, etc.) e a extracção de matérias-

primas (florestais e minerais). 

 

1.1.Constatações “in loco” 

 

Por exemplo, associando ao acima exposto, em todas as províncias 

visitadas, constatou-se o seguinte: 

 

• Os camponeses nas zonas rurais praticam uma agricultura 

fundamentalmente de subsistência e itinerante, portanto não 

sustentável, essencialmente apoiada em cultivos de ciclo curto, sem 

poder utilizar insumos, capazes de corrigir, de certo modo, a 

insustentabilidade do modelo. Assim, abandonam, sucessivamente, 

as suas áreas de cultivo e penetram mais adiante na floresta para 

cortar, queimar e estabelecer novas áreas que são também 

temporárias. Estas práticas também trazem como consequência a 

ocupação das tradicionais áreas de transumância dos animais 

selvagens; 

 

• A estiagem é um dos factores que contribui para a desmatação das 

florestas e da prática da caça ilegal; 

 

• A falta de ordenamento de território (dispersão das aldeias e ao longo das 

vias) dedicando-se na sua maioria ao fabrico de carvão, a pesca artesanal, 

corte de árvores para outros fins e prática da caça ilegal; 
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• A caça de subsistência com tendência comercial praticada pelas 

comunidades rurais é a mais predatória em todo o território nacional; 

 

• A carne de caça e outros subprodutos da fauna animal, quer os adquiridos 

por via   da licença quer a furtiva é comercializada e consumida sem qual-

quer controlo das autoridades veterinárias, o que constitui um atentado à 

saúde pública dos consumidores; 

 

• O envolvimento das autoridades tradicionais no combate ao garimpo de 

madeira, caça e no fabrico de carvão não encontra eco por parte dos preva-

ricadores por falta de outras oportunidades de emprego; 

 

• Os caçadores e exploradores de madeira reconhecem a existência das leis 

que regulam o exercício destas atividades; 

 

• A exploração dos diamantes nas zonas mineiras fundamentalmente nas 

Províncias das Lundas está na base da degradação da flora e da fauna ter-

restre e aquática por esta atividade ser realizada nas baixas e ao longo dos 

rios devastando grandes parte dos habitats permitindo a fuga destas espé-

cies; 

 

• Constata-se a existência de emigrantes ilegais envolvidos em praticas ilíci-

tas, tais como: caça furtiva, garimpo de madeira, fabrico de carvão, e explo-

ração mineral. 

 

• Fraca coordenação entre o IDF, a Polícia Nacional e as FAA no combate a 

caça furtiva e na proteção da flora e da fauna. O exemplo de destaque fun-

cional regista-se já em Cabinda e Luanda; 

 

•  A falta gritante de recursos humanos e meios para a realização de uma 

eficiente fiscalização a nível do país; 
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• O derrame de petróleo nas regiões de exploração petrolífera, tem afectado 

grandemente a fauna e flora marinha e os mangais; 

 

• O abate indiscriminado das tartarugas marinhas nas zonas de desova ao 

longo do litoral angolano, constitui outra fonte de abastecimento de carne 

aos grandes mercados; 

 

• O Comunicado do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, de 

8 de Agosto de 2005, que interdita ou adia temporariamente a época 

venatória em todo o país não trouxe benefícios quer em termos da 

conservação de espécies quer em termos de receitas para os cofres do 

estado (OGE), por esta medida não ter sido acompanhada do reforço das 

capacidades em termos de fiscalização ao IDF. 

 

• Em suma, a expansão da fronteira agrícola, a urbanização crescente, o 

garimpo e mineração, as obras de infra-estruturas (hidroeléctricas e 

rodovias, principalmente), as queimadas descontroladas e os 

desmatamento são os principais agentes de agressão aos habitats naturais 

da fauna selvagem. A redução e/ou alteração destes habitats constitui séria 

ameaça à perpetuidade da fauna selvagem nacional, tanto em termos de 

diversidade de espécies quanto de número de indivíduos, por um lado. 

 

• Por outro lado, deficiências quanto à educação ambiental e fiscalização 

ameaçam a sobrevivência de espécies de valor comercial, vítimas da caça 

ilegal e predatória de modo geral. A caça comercial clandestina constitui-se 

em problema crónico, sendo talvez a mais grave limitação enfrentada pela 

fauna. As espécies mais visadas são: Javali, Bambi, Cabra de leque, 

Gazela, Oryx, Macacos etc. (de pequeno porte), Pacaça, Olongo, Gunga, 

Palanca Vermelha, Nunce, Veado/Golungo, Boi-cavalo/Gnu e Leão, Onça 

ou Leopardo (de grande porte).  
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Os maiores problemas que afectam a fauna além dos já citados, a 

destruição de habitat e caça de subsistência, as secas cíclicas, na região 

centro-sul, conduzem as populações de baixa renda à extracção de lenha e 

madeira das formações estepoides e à caça, para suprir da fome e 

conseguir algum poder de troca com a comercialização de espécimes 

faunísticas. 

 

Um factor comum a todos os biomas é a falta de inventários faunísticos 

sistemáticos. Esta lacuna dificulta o planeamento de programas de 

recuperação de comunidades faunísticas, além de impossibilitar a análise 

precisa dos possíveis impactos de projectos de desenvolvimento. 

 

Resumidamente concorrem para a delapidação dos recursos naturais e 

degradação de terras fundamentalmente os seguintes factores: 

 

• Índice elevado de pobreza (9.5 milhões de habitantes vivem no limiar da 

pobreza, 28% dos quais se encontram em pobreza extrema); 

 

• Falta de emprego especialmente nas zonas rurais; 

 

•  Falta de indústrias e estabelecimentos comerciais nas comunas e aldeias; 

 

• Deficiente fornecimento de energia eléctrica, gás natural, petróleo em 

relação aos combustíveis de biomassa; 

 

• Responsabilidade e papeis institucionais nem sempre claramente definidos; 

 

• Salários baixos que não incentivam a admissão de técnicos no sector e 

também a manutenção dos existentes; 

 

• Dificuldades na aplicação dos mecanismos que incentivem o envolvimento 

das autoridades tradicionais e a participação das comunidades locais, das 
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organizações da sociedade civil no processo de tomada de decisões 

referentes à gestão dos recursos florestais, faunísticos e das áreas de 

conservação.  

 

Uma das alternativas no sentido de tornar a agricultura destas sustentável é 

a difusão, em áreas apropriadas, dos sistemas agro-silvo-pastoril. 

Entendendo-se por agro-floresta os povoamentos permanentes, de aspecto 

florestal, biodiversificados, manejados de forma sustentada intensiva, para 

gerar um conjunto de produtos úteis para fins de subsistência e/ou 

comercialização (fruteiras). 

 

 Por outro lado, este sistema, também é recomendável para a reconstituição 

da cobertura vegetal de áreas degradadas. Nos últimos anos com o intuito 

de revitalizar o Sistema de Unidades de Conservação (Parques Nacionais e 

Reservas, Coutadas, Áreas de especial interesse ambiental, Áreas de 

preservação ambiental, Criação de Santuários e outras) o Ministério do 

Urbanismo e Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural têm procurado recuperar algumas unidades, como é o caso do 

Parque Nacional da Quiçama e do Iona, prevalecendo as restantes áreas 

ainda expostas à invasão e toda a sorte de ameaças predatórias. 

  

O Sistema de Unidades de Conservação são importantes para a 

conservação da flora e fauna face à sua distribuição pelos diferentes 

ecossistemas, as unidades de conservação existentes no país actualmente 

não cumprem o seu papel e se o fazem, fazem-no parcialmente, dada a 

carência e/ou dispersão de recursos financeiros e de pessoal capacitado 

para sustentar, no seu âmbito, estudos da fauna e da flora, pois na verdade, 

são cada vez mais raros, até os zoológicos. 

 

O quadro actual do país é portanto bastante preocupante, sendo necessário 

a adopção de políticas mais agressivas para o sector, que levem não 
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apenas à modernização e eficiência, mas que permitam também a adopção 

de normas que impeçam a delapidação do património florestal e faunístico. 

 

Da análise feita pretende-se, de forma suscinta, avaliar o sector florestal 

angolano, com vista a adopção de programas sectoriais que possam 

reverter a actual situação. 

 

1.2. Queimadas e Incêndios Florestais 

 

A substituição da cobertura vegetal por pastagens e cultivos agrícolas em 

muitas regiões do país traz, junto com os desmatamentos, a intensificação 

do uso do fogo como prática de limpeza da terra para o cultivo, a renovação 

de pastagens e eliminação de restos de cultivos concorrem para a 

degradação dos recursos. 

 

Hoje, nos Sistemas de Unidades de Conservação (Parques, Reservas e 

Coutadas) sofrem pesadas perdas ecológicas em função dos incêndios que 

as atingem, quase sempre, a partir das queimadas praticadas em 

propriedades ou áreas limítrofes. Isto se agrava, ainda mais, face à 

inexistência, nessas unidades, de serviços estruturados de prevenção e 

combate a incêndios florestais. 

 

O acima exposto é fruto da progressiva descapitalização ou 

empobrecimento dos pequenos e médios proprietários rurais que se vêm 

impedidos do uso de técnicas modernas de preparação do solo. Daí a 

necessidade, cada vez mais urgente de implementar-se um sistemas 

coordenado de prevenção e controle de queimadas e incêndios florestais, 

reunindo iniciativa pública, privada e organismos não governamentais. Esta 

é uma das formas que permitirá reduzir a área de florestas derrubadas e 

queimadas, a extensão das áreas afectadas nas Unidades de Conservação, 

estabelecer um sistema de prevenção, controle e combate passível de ser 
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ampliado e consolidado e estabelecer infra-estrutura básica necessária à 

garantir e proteger o património natural. 

 

1.3. Sistema de Fiscalização da Flora, Fauna e Áreas de 

Conservação 

 

O “status” de conservação da flora, fauna e área de conservação angolana 

é irregular mas, face às pressões, a situação tenderá a se deteriorar 

rapidamente se medidas de protecção adequadas não forem adoptadas, 

repressão à caça predatória, ao abate indiscriminado de árvores e o 

controle na utilização de artefactos explosivos e agro-tóxicos. 

 

1.3.1.  Factores que geram uma deficiente fiscalização 

 

Os factores básicos que concorrem uma deficiência do serviço de 

fiscalização dos recursos são entre outros: 

 

• Número reduzido do efectivo; 

 

• Falta de treinamento adequado dos seus agentes; 

 

•  Carência de material e equipamentos indispensáveis, à actuação 

eficiente dos organismos responsáveis; 

 

•  Pouca divulgação e disseminação da legislação vigente no sector;  

 

•   Falta de estímulo e apoio a organizações governamentais e não 

governamentais na implementação de pesquisas florestais e faunísticas; 

 

•   Falta de aprovação da carreira específica dos fiscais de caça e guardas 

florestais, no quadro da Reconversão de Carreiras  
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• Falta de instituições de formação nesses domínios aos níveis básico, médio 

ou superior. 

  

1.3.2. Medidas complementares à fiscalização  

 

 

A realização pelo IDF de Encontros Metodológicos Regionais tem contribuído 

para sensibilizar e mobilizar os órgãos estatais, privados e a Sociedade Civil 

(FAA, Polícia Fiscal, de Fronteira, da Ordem Pública, das Atividades Econômi-

cas, Empresários, Privados, ONGs e outros) sobre os instrumentos legais vi-

gentes no país relativos à Proteção da Fauna, Flora e Áreas de Conservação.  

  

A participação do IDF em Conselhos Consultivos e outros eventos dos diferen-

tes ramos das FAA, da Polícia Nacional, Instituições ligadas à gestão dos re-

cursos e não só visam harmonizar e criar uma base comum de atuação para 

impedir a dilapidação dos recursos naturais. Daí a existência de planos operati-

vos conjuntos entre o IDF/Policia Nacional/FAA.  

  

Só desta forma, será possível retirar a preservação da flora e fauna selvagem 

angolana da dependência, hoje, quase exclusiva da fiscalização, que pune 

conseqüências, mas não elimina as causas da dizimação. 

 

1.3.3. Protecção e Conservação da Palanca negra gigante 

 

As populações de Palancas Negras Gigantes são endémicas no Parque 

Nacional da Cangandala e na Reserva Integral do Luando, apesar de algumas 

vozes referirem a sua existência fora destas áreas de conservação. 

 

Na Reserva Integral do Luando e no Parque Nacional da Cangandala até os 

anos 70 estimava-se em 2.000 o número de animais existente 

respectivamente. A situação actual destas populações é incerta, e não existe 

dados suficientes para avançar com números concretos.  
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Esta em curso o Projecto de Conservação da Palanca negra gigante nas áreas 

acima referidas entre o MINUA e a Universidade Católica de Angola. 

A Caça furtiva, é sem dúvida um flagelo generalizado que assola todo o País, 

com reflexos dramáticos também para a Palanca negra gigante.  

Como se pode depreender a situação actual é absolutamente crítica, e o 

número de casos registados são apenas a ponta do “iceberg”, isto deve-se ao 

trabalho realizado pelas equipas de estudos, pastores e fiscais do IDF na 

província de Malanje.  
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CAPÍTULO IV 

 

ACÇÕES EM CURSO 

 

De entre as actividades em curso relativas a gestão das florestas e da fauna, 

destacam-se as seguintes: 

  

(i)   Projecto de Divulgação da Estratégia Nacional da Biodiversidade. 

Este projecto tem como objectivo a divulgação da Estratégia junto 

dos membros implementadores (Governos locais). 

 

(ii)   Elaboração do Plano de Acção Nacional do Combate à 

Desertificação. Este plano é parte da Convenção sobre o Combate a 

Desertificação e tem como meta de médio e longo prazo o combate a 

desertificação e mitigação dos efeitos da seca nos países Partes 

afectados por estes fenómenos, particularmente em África. 

 

(iii)  Elaboração do Projecto de Criação e Requalificação das Áreas de 

Conservação. Este projecto tem como finalidade a requalificação das 

áreas de Conservação já existentes e criação de novas. 

  

(iv)    Conclusão da Política e da Lei sobre Florestas, Fauna Selvagem e 

Áreas da Conservação, incluindo os respectivos regulamentos 

específicos. Estes documentos servirão de suporte legal para o 

desenvolvimento de um ambiente favorável, que promova uma 

contribuição efectiva das florestas, da fauna selvagem e das áreas 

de conservação para a melhoria da qualidade de vida da população e 

da segurança alimentar, assim como o maneio sustentável dos 

recursos naturais renováveis de Angola. 
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(v)    Realização de cursos de Formação de Formadores para fiscais de 

caça e guardas florestais. Esta formação tem como finalidade a 

formação de formadores com efeito multiplicador para outras áreas. 
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CAPÍTULO V 

 

SITUAÇÃO DESEJÁVEL PARA O SECTOR FLORESTAL E           

FAUNÍSTICO 

 

Esta abordagem do sector florestal e faunístico angolano, nas suas múltiplas 

facetas permitem inferir alguns pontos chaves para o seu relançamento e 

gestão sustentável dos recursos naturais através de algumas opções de 

implementação identificadas.  

 

Para a prossecução do objectivo global do desenvolvimento para o sector em 

Angola que é o de “Promover a contribuição do sector para o 

desenvolvimento sustentável do país, através da preservação, 

conservação, desenvolvimento e utilização racional das florestas, fauna 

selvagem e áreas de conservação, para benefício das gerações presentes 

e futuras”, foram identificados quatro grandes eixos estratégicos de 

intervenção a curto e médio prazos, nomeadamente, económico, ambiental, 

social e institucional. 

 

Para cada eixo, foram identificados objectivos específicos, cada um com 

propostas de opções de implementação. 

 

1.1. Perspectiva Económica 

 

Este eixo visa o incremento quantitativo e qualitativo da oferta interna de bens 

e serviços de origem florestal e faunística, contribuindo para a redução da 

pobreza e a integração do sector nas estratégias de desenvolvimento 

económico do país, bem como a criação de empregos e a integração 

intersectorial, tornando o sector mais competitivo. Esta perspectiva será 

materializada através dos seguintes objectivos: 
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1.1.1. Promoção das formas de utilização e rentabilização económica das 

florestas, da fauna selvagem e áreas de conservação terrestres. 

 

a) Opções de Implementação 

§ Inventariação da base dos recursos florestais e faunísticos à escala 

nacional, melhorando o conhecimento técnico e científico, em especial 

através de projectos de investigação sobre a disponibilidade e o seu estado 

de conservação; 

 

§ Substituição progressiva do regime de exploração florestal circunstancial 

pela exploração em regime plurianual, na base de concessão florestal, 

obrigando o concessionário a implementar planos de gestão que viabilizem 

a exploração sustentável; 

 

§ Incentivo à produção, transformação local da madeira e abastecimento do 

mercado nacional, adoptando medidas de reabilitação e modernização do 

parque industrial de base, com vista a proporcionar o aumento quantitativo 

e qualitativo da produção nacional;  

 

§ Estabelecimento de mecanismos e incentivos que estimulem a criação de 

unidades de transformação junto as áreas de corte; 

 

§ Introdução de medidas legais que incentivem a redução da utilização de 

espécies florestais consideradas nobres em serviços e/ou fins pouco 

relevantes, promovendo a sua substituição pela introdução de tecnologias 

conducentes à utilização de madeiras de espécies actualmente 

secundarizadas; 

 

§ Valorização, recuperação e aproveitamento das plantações florestais 

existentes, priorizando a sua exploração e renovação, bem como o fomento 

de novas plantações industriais com espécies de rápido crescimento, para 

o abastecimento à indústria local e exportação. Estas plantações poderão 



 

 
 
 

39

potenciar também a substituição das espécies nativas actualmente 

utilizadas para a produção de lenha e carvão, garantindo assim a redução 

substancial da pressão sobre a floresta nativa; 

 

§ Introdução e promoção de medidas legais que incentivem o aproveitamento 

integral dos recursos florestais e faunísticos, incluindo serviços ambientais, 

produtos lenhosos e não lenhosos; assim como a maximização do uso dos 

resíduos resultantes da cadeia de produção madeireira, desde o corte até a 

transformação final, como via para a redução da pressão sobre a floresta nativa 

na procura de lenha e produção de carvão vegetal; 

      

§ Promoção do uso industrial de plantas medicinais e aromáticas, bem como de 

plantas com outros usos industriais; 

 

§ Actualização e revisão das taxas de exploração florestal e faunística, para 

conferir a devida valorização económica aos recursos e incluir outros produtos 

e subprodutos ainda não abrangidos na actual tabela de cobranças, etc.  

 

 

1.1.2. Promoção do papel e da intervenção dos sectores privado, 

comunitário e cooperativo na gestão e utilização racional dos recursos 

florestais, faunísticos e áreas de conservação. 

  

a. Opções de Implementação 

 

§ Promoção e facilitação da participação dos sectores privado, comunitário e 

cooperativo na produção e aumento de bens e serviços oriundos da floresta e 

da fauna, implementando regimes de incentivos consubstanciados na 

concessão de créditos bonificados, incluindo incentivos fiscais às empresas de 

corte, transporte e transformação de madeira e de exploração de safaris de 

caça e de eco-turismo, adequados às necessidades do mercado interno e 

externo; 
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§ Estabelecimento de regras e disciplina normativa visando a protecção à 

industria florestal nacional, mediante a aplicação de medidas fiscais e 

aduaneiras que desincentivem o consumo de bens importados que podem ser 

produzidos com viabilidade no país;  

 

§ Promoção de assistência técnica às comunidades locais, cooperativas e 

famílias rurais para o desenvolvimento de actividades económicas relacionadas 

com o uso sustentável dos recursos florestais e faunísticos, na base de um 

modelo de agricultura sustentável. 

 

 

1.2. Perspectiva Ambiental 

 

Este eixo visa contribuir para a conservação e protecção da biodiversidade 

terrestre, com vista ao desenvolvimento sustentável nacional através dos 

seguintes objectivos:  

 

1.2.1 Melhoria dos sistemas de protecção, conservação e gestão das 

florestas e da fauna selvagem fora das áreas de conservação, 

incluindo a gestão integrada dos recursos naturais  com ênfase nas 

áreas ecologicamente sensíveis, destacando as zonas áridas e semi-

áridas, as zonas húmidas e os mangais. 

 

b. Opções de Implementação  

 

• Inventário e prospecção sistemáticas da flora e fauna selvagens com o fim de 

se conhecer paulatinamente os elementos indispensáveis para se traçar o 

quadro de distribuição e densidade relativa das espécies, bem como as 

medidas concretas de protecção e conservação das espécies vegetais e 

animais raras, vulneráveis e em perigo de extinção. Esta informação constituirá 

a base para a adopção de planos integrados de uso da terra e dos recursos 
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naturais, bem como o estabelecimento de quotas anuais de utilização dos 

mesmos recursos; 

 

• Introdução da obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental nos projectos 

de desenvolvimento que de alguma forma interfiram nos recursos florestais e 

faunísticos, incluindo medidas de mitigação dos possíveis impactos ambientais 

negativos;  

 

• Levantamento do estado das formações de mangal e adopção de medidas 

de protecção, de conservação e de reabilitação, determinando as causas da 

sua destruição e degradação e as formas de mitigação, com incidência 

sobre os mangais situados nos estuários entre os rios Chiloango (Cabinda) 

e Kwanza (Bengo/ Luanda); 

 

• Implementação de programas de combate à desertificação, erosão de 

solos, ravinas e mitigação dos efeitos da seca, com vista à recuperação de 

áreas degradadas, através do reflorestamento e da gestão da regeneração 

natural de florestas, com o envolvimento das autoridades administrativas e 

comunidades locais; 

 

•  Introdução de fontes alternativas de produção de energia doméstica, 

melhoria das fontes de matérias-primas e dos sistemas tradicionais de 

produção, distribuição e consumo de carvão, acompanhada da introdução 

de fogareiros melhorados, com particular incidência nas zonas de 

ecossistemas frágeis e nas zonas peri-urbanas, etc; 

 

 

1.2.2 Reclassificação e reabilitação das áreas de conservação existentes, 

propondo a criação de outras, para incluírem ecossistemas, habitats e 

espécies importantes, de elevado valor biológico e cultural que ainda não 

estejam devidamente protegidos. 
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       Opções de Implementação 

 

• Levantamento e conhecimento do estado de conservação das Áreas de 

Conservação existentes, para se determinar a viabilidade da sua 

reabilitação, procedendo à redefinição dos objectivos e limites geográficos, 

com destaque para os Parques Nacionais da Mupa, Quiçama, Cangandala 

e Bicuar;  

 

• Reposição da administração e fiscalização em todos os parques e reservas 

em condições de reabilitação. Isto passa pela recuperação e/ou construção 

das infra-estruturas e o apetrechamento com meios e equipamentos para o 

funcionamento dos serviços reinstalados, podendo contar com acordos de 

parceria entre o Estado, o sector privado e as comunidades locais para a 

gestão participativa das áreas de conservação; 

 

• Formulação e adopção obrigatória de planos de gestão dos parques, 

reservas e áreas ecologicamente sensíveis, para definir a gestão básica e a 

estratégia de desenvolvimento de cada, num horizonte temporal de dez (10) 

anos; 

 

• Criação de outras áreas de conservação a nível nacional, para integrar no 

sistema de protecção e conservação existente os ecossistemas 

representativos da riqueza biológica e cultural do país que ainda não estão 

protegidos, incluindo as nascentes dos rios; 

 

• Criação de áreas de conservação transfronteiriça mediante o 

enquadramento de parques e reservas que ofereçam condições para o 

efeito, com o envolvimento do sector privado e comunidades locais, etc;  

 

1.3  Perspectiva Social 
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Este eixo estratégico preconiza a criação de mecanismos de participação 

das comunidades locais, do sector privado e da sociedade civil organizada 

na gestão e partilha de benefícios resultantes da exploração e uso 

sustentáveis dos recursos florestais e faunísticos. 

 

 

1.3.1. Promoção do envolvimento e participação plena das 

comunidades locais, organizações da sociedade civil, como actores 

directos na protecção, conservação e uso racional dos recursos 

florestais, da fauna selvagem e áreas de conservação. 

 

       Opções de Implementação6 

 

• Adopção e implementação de projectos pilotos para a criação de áreas 

comunitárias de gestão da fauna e da flora selvagens, incluindo em áreas 

de conservação, visando o envolvimento das comunidades na conservação 

e gestão desses recursos, bem como o usufruto directo dos benefícios 

resultantes; 

 

• Adopção e implementação de projectos de fomento e criação de animais de 

pequeno porte, para o aumento das fontes alternativas de proteína animal e 

renda para as populações rurais, com vista à diminuição da pressão sobre 

os animais selvagens, associando tais projectos com medidas de controlo 

local da caça de subsistência ou da caça para fins comerciais. 

  

• Organização e regulamentação da caça simples, tradicional ou de 

subsistência para as comunidades e populações rurais em genuina 

necessidade, que dependem desta actividade  para a sua sobrevivência; 

 

1.3.2. Promoção da igualdade do género e tratamento das questões do 

HIV e SIDA nos planos e programas de protecção, conservação, 

gestão e uso das florestas, fauna selvagem e áreas de conservação. 
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  Opções de Implementação 

 

• Criação de mais oportunidades de formação e treinamento em matéria de 

género, com particular incidência ao pessoal feminino, em matérias de 

gestão participativa da fauna selvagem, florestas e áreas de conservação; 

 

• Envolvimento preferencial de mulheres nas acções de criação de viveiros e 

perímetros florestais comunitários, para produção de combustível lenhoso e 

outros produtos e na gestão participativa de florestas, fauna selvagem e 

áreas de conservação; 

• Incorporação da informação e aconselhamento sobre o HIV e SIDA e outras 

doenças em todos os planos, programas e projectos de protecção, 

conservação e utilização da flora e fauna selvagens e das áreas de 

conservação; 

 

• Criação de mais oportunidades de formação e treino em matéria de género, 

com particular incidência ao pessoal feminino, em matérias de gestão 

participativa da fauna selvagem, florestas e áreas de conservação; 

 

1.4  Perspectiva institucional 

 

A criação de mecanismos de reforço da capacidade institucional, visa 

garantir a eficiência, transparência, profissionalismo e a confiança no 

cumprimento do mandato relativo à gestão dos recursos florestais e 

faunísticos, bem como das áreas de conservação. Esta será materializada 

através da: 

 

1.4.1 Melhoria e harmonização das estruturas centrais de 

administração florestal, faunística e de Áreas de Conservação, para 

garantir a gestão integrada e sustentável dos recursos. 
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Opções de Implementação 

 

• Uma reforma profunda das instituições com responsabilidades sobre a 

gestão dos recursos florestais, faunísticos e áreas de conservação, para 

garantir a gestão integrada dos recursos naturais e a união de sinergias, 

evitando a dispersão e a duplicação de esforços, assegurando a eficiência, 

a transparência, o profissionalismo e confiança da sociedade nas medidas 

de gestão sustentável destes recursos; 

 

• Reforço da capacidade para a formulação de políticas, planificação, 

implementação e monitorização de programas e projectos do sector, 

dotando as instituições de quadros competentes e motivados para o efeito; 

 

• Constituição de um fundo autónomo de protecção e desenvolvimento 

florestal e faunístico, para assegurar o financiamento e a sustentabilidade a 

longo prazo das actividades de gestão dos recursos e permitir a adopção de 

estratégias e mecanismos financeiros adequados; 

 

• Promoção e institucionalização da carreira específica do guarda-florestal e 

fiscal de caça, e adopção de incentivos que permitam o engajamentos dos 

técnicos e a participação de todos os agentes envolvidos no 

desenvolvimento do sector nas actividades de fiscalização, incluindo as 

comunidades locais; 

 

• Desenvolvimento e adopção de instrumentos legais inerentes à protecção, 

conservação e utilização dos recursos florestais, faunísticos e das Áreas de 

Conservação, incluindo a institucionalização de um sistema de quotas 

anuais de exploração florestal e faunística, com base na disponibilidade do 

recurso em cada província ou região; 

 

• Adopção de mecanismos institucionais estratégicos de cooperação com as 

Administrações Municipais e Comunais, Polícia Nacional, Forças Armadas, 
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Alfândegas, Autoridades Tradicionais e Organizações da Sociedade Civil 

para garantir a eficiência, transparência, profissionalismo, confiança e 

comparticipação dos custos entre todos os actores na protecção e gestão 

dos recursos florestais, faunísticos e Áreas de Conservação, etc. 

 

 

1.4.2. Formação e desenvolvimento das capacidades dos recursos 

humanos em todos os níveis. 

 

Opções de Implementação 

 

• Introdução nos sistemas de ensino básico, médio e universitário, em vigor 

no país, dos cursos relacionados com a gestão dos recursos naturais, 

ambiente, fundamentalmente de engenharia florestal e maneio da fauna 

selvagem e Áreas de Conservação; 

 

• Promoção e implementação de programas de formação em serviço e de 

actualização, para capacitar e orientar o pessoal de gestão florestal, fauna 

selvagem e áreas de conservação, afim de executarem as suas tarefas e 

responsabilidades em conformidade com a política sectorial, entre outras. 
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CONCLUSÃO 

 

CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE MEDIDAS 

 

• A análise realizada e a avaliação efectuada sobre os impactos causados 

pela acção da caça furtiva e à biodiversidade em geral permitiu chegar a 

algumas conclusões, das quais se destacam: 

 

• Extrema situação de pobreza e falta de emprego no meio rural e em alguns 

extractos da população urbana; 

 

• Abate indiscriminado de espécies florestais e faunística em todas as regiões 

do país, que atingiu níveis alarmantes perigando a biodiversidade nacional 

com consequências imprevisíveis e irreversíveis; 

 

• Expressiva presença de grandes quantidades de carne nos mercados 

oriunda da caça furtiva; 

 

• Debilidade institucional nos domínios da administração, gestão e 

fiscalização; 

 

• Inadequação dos instrumentos jurídico-legais vigentes; 

 

• Utilização de modelos de exploração insustentável na agricultura e no uso e 

aproveitamento dos recursos da flora e da fauna (agricultura familiar 

itinerante, tecnologia de exploração florestal inapropriada); 

 

• Comercialização e consumo de carne de caça sem o devido controlo 

sanitário; 

 

• Uso de artefactos não apropriados para a caça de subsistência; 
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• Baixo nível de educação ambiental no que toca à conservação e uso 

sustentável dos recursos florestais e faunísticos; 

 

• Débil coordenação institucional na implementação das medidas de 

fiscalização e combate às acções ilícitas e predatórias 

(MINADER/MINUA/MINDEN/ MININT); 

 

• Destruição total ou parcial das infra-estruturas de apoio à gestão e 

fiscalização das áreas de conservação. 

 

1.1 Proposta de Medidas Urgentes para Inverter a Situação 

Actual 

 

• Com base nas constatações descritas nas conclusões deste relatório 

depreende-se que a situação relativa ao uso dos recursos naturais atingiu 

níveis alarmantes e insustentáveis que carecem e exigem a tomada de 

medidas urgentes e drásticas para inverter o quadro de degradação dos 

recursos florestais e faunísticos e que velem pela protecção da saúde das 

populações. 

 

• Nesta conformidade propõe-se as seguintes medidas: 

 

• Reforço das capacidades dos orgãos de gestão e fiscalização dos recursos 

florestais, faunísticos e das áreas de conservação; 

 

• Envolvimento temporário, solidário e efectivo das Forças de Defesa e 

Segurança, nomeadamente as FAA e a Polícia Nacional, para reforço das 

medidas de fiscalização e de combate às acções predatórias; 

 

• Aprovação urgente da proposta de Lei sobre Crimes Ambientais e 

respectivo Regulamento; 
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• Aprovação urgente da proposta da Política e da Lei sobre Florestas, Fauna 

Selvagem e Áreas de Conservação bem como os respectivos 

Regulamentos; 

 

• Institucionalização de uma Comissão Multisectorial de acompanhamento à 

implementação das medidas de fiscalização e combate às acções ilícitas e 

predatórias (MINADER/MINUA/MINDEN/ MININT); 

 

•  Obrigatoriedade do controlo zoosanitário da carne de caça e seus 

subprodutos antes da sua venda em mercados e consumo em restaurantes 

e rede hoteleira; 

 

• Necessidade de maior divulgação do conteúdo de matérias de educação e 

legislação ambiental através dos órgãos de difusão massiva, igrejas, 

organizações cooperativistas e associativas e ONGs; 

 

• Reforço dos programas de promoção de emprego, fomento de actividades 

económicas nas zonas rurais e introdução de tecnologia adequada à 

exploração dos recursos florestais e faunísticos através de projectos 

comunitários; 

 

•  Introdução no meio rural e áreas peri-urbanas de alternativas 

energéticas; 

 

•  Apoio dirigido (incentivos financeiros e fiscais que levem à melhoria 

tecnológica) à actividade empresarial direccionada a exploração e gestão 

sustentável dos recursos florestais e faunísticos com vista a criação de 

postos de trabalho; 

 

• Implementação de projectos-piloto direccionados às áreas prioritárias de 

conservação, utilização sustentável e partilha de benefícios da exploração 

dos recursos florestais e faunísticos; 



 

 
 
 

50

 

•  Criação de um Serviço dentro das FAA e Policia Nacional para educação 

ambiental e prevenção de crimes ambientais, de modo a evitar-se o 

envolvimento dos seus efectivos em acções ilícitas; 

 

• Reforço do controle sobre as armas e munições entre as Forças de Defesa 

e Segurança e Empresas de Segurança Privada e punição sobre quaisquer 

desvios ou utilização destes meios para a caça ou protecção de 

prevaricadores; 

 

• Interdição de instalação de novos assentamentos populacionais no interior 

das Áreas de Conservação e reavaliação dos existentes; 

 

• Urgência de reabilitação e ou construção de infra-estruturas de apoio para o 

trabalho de administração e de fiscalização. 
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ANEXOS 

 

• Governadores Provinciais  

• Vice Governadores Provinciais, 

• Comandantes das Regiões Militares 

• Delegados e Comandantes Provinciais da Polícia Nacional 

• Directores Provinciais Sectoriais 

• Administradores Municipais 

• Autoridades Tradicionais e Populações, 

• Autoridades Religiosas 

• ONGs 
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